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  الملخص
 و بأعمار تراوحـت  ،إناث 9ا و ذكر 15 وبواقع   ،األصحاء من المتطوعين    24 جمعت عينات دم من   

 المرحلـة   ،)لـسيطرة مجموعـة ا  ( قبل البدء بالصيام     األولى المرحلة   ،وبواقع ثالثة مراحل   سنة 45-23بين  
 قياس كل مـن مـستوى       تم.  من الصيام  يوماً 29بعد    والمرحلة الثالثة  ، من الصيام  يوماً 15الثانية بعد مرور  

مـن  % 50ـ ل كمية المصل الحالة  من المتمم وC 4وC3  الجزء ،الكالسيومو عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم
 مـن  يومـاً  15 بعـد البوتاسيومزيادة معنوية في مستوى  النتائج وجود  أظهرت .)CH50(كريات الدم الحمر    

 لم تسجل الدراسـة      و ، من الصيام  يوماً 29لم تسجل الدراسة وجود فرق معنوي في مستواه بعد        فيما   ،الصيام
 الدراسـة   أظهرتو ، صيام   يوماً 29 و 15 في مستوى عنصر المغنيسيوم في المصل بعد         وجود فرق معنوي  

ـ  في حين لـم     ، من الصيام  يوماً 15عنصر الكالسيوم  بعد     في مستوى   حدوث انخفاض معنوي      تغيـر سجل ي
 مـن  يومـاً  15 من الصيام مقارنة مع كل من مستواه في مصولهم قبل وبعد             يوماً 29معنوي في مستواه بعد     

 فيما لم يسجل    يوماً 29 بعد    من المتمم  C4في مستوى الجزء     ة معنوي  النتائج حدوث زيادة     أظهرتو   .صيامال
 انخفاض معنوي   حدوثكما سجلت الدراسة     . خالل الفترات الثالثة   C3 مستوى الجزء     في  فرق معنوي  وجود

 مـن  يومـاً  29 بعد أخذت والتي  ،لألغناممن كريات الدم الحمر     % 50 تحلل لـ    سببتفي كمية المصل التي     
من كريات الـدم    % 50الزمة لتحليل   ل وجود عالقة عكسية بين كمية المصل ا        أيضا  بينت الدراسة  والصيام    
 فـي  C3 وارتبط مستوى الجـزء      . من المتمم  C4 ومستوى كل من عنصر المغنيسيوم والجزء        لألغنامالحمر  

طردية مع مـستوى عنـصر البوتاسـيوم فـي      وبعالقة  ،المصل بعالقة عكسية مع مستوى عنصر الكالسيوم      
  .ارتبط مستوى عنصر الكالسيوم بعالقة عكسية مع مستوى عنصر البوتاسيوم في المصل، والمصل

  

  . خالل صيام للمتمم المناعية الفعالية :الكلمات الدالة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Blood samples were collected from 24 healthy donors , 15 males and 9 females 

ranging in age from 23-45 years. Three blood samples were obtained from each subject, 
before fasting, 15 days and 29 days after fasting. Serum potassium, Magnesium, Calcium 
and complement C3, C4 and quantity of serum causing hemolysis for 50% of RBCs (CH50) 
were calculated. 

The results showed a significant increase in the level of Potassium 15 days after 
fasting while no difference were recorded in its level after 29 days after fasting, and the 
results showed a significant decrease in serum Calcium level after 15 days, while no 
significant  difference occurs after 29 days compared with its level before and after 15 days 
of fasting. The results showed a significant increase in the level of complement component 
C4 after 29 days of fasting while no significant difference were recorded in the level C3 
complement component during the three experimental stages, the results also recorded a 
significant decrease in the amount of serum which causes hemolysis for 50% of SRBC after 
29 days of fasting, and the results also showed an inverse correlation between the amount of 
serum causing hemolysis for 50% of SRBC and serum Magnesium level and complement 
C4 level, and an inverse correlation between C3 complement component and Calcium level 
while proportional correlation with Potassium serum level , and an inverse correlation with 
serum Potassium level. 
 
Keywords:   Complement Activity During Fasting. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة
بل هو تغير فـي       من النهار،  الصيام ليس االمتناع عن الطعام والشراب وملذات الحياة لساعات معدودة         

 لها اثر ايجابي في تحسين تحمل إستراتيجيةوهو . )Akuchekian  et al., 2004( لإلنسانالعادات السلوكية 
يضية التي تحدث في الجسم لتوفير الحماية ولتحـسين          من خالل التغيرات األ    األمراض وكبح   لإلجهاد اإلنسان

 لحجم وتكرار الوجبات الغذائية اثـر سـلبي علـى    أن ثبت إذ ).Salim et al., 2007( المختلفة أجهزته أداء
 داء السكر وبعض حـاالت   و القلب واألوعية الدمويةأمراض والتي ارتبطت بعالقة طردية مع اإلنسانصحة  

لصيام المتقطع دور مباشر في تحسن صحة اإلنسان من خالل كبحه لتطـور العديـد         لان  ثبت  قد   و ،السرطان
كغم  بـسبب   1.2 إلى يصل  قد في وزن الجسما الصيام انخفاض يصاحب.(Mattson, 2005)من اإلمراض 
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50 .............دراسة الفعالية المناعية للمتمم في مصول

 األيـام وخصوصا فـي   من الدهون المخزونة في الجسم كمصدر للطاقة      % 5الجفاف وفقدان الماء واستهالك     
       دراسـة أظهـرت  وقـد  .)et al.,2004 Aylin ; Ramadan et al., 1995( من شـهر رمـضان   األخيرة

(Frost and Pirani, 1987) عن زيادة معنوية في الوزن لدى الصائمين في المملكة العربية أسفر ام ي الصإن 
قـد  و  .السعودية بسبب تنوع الوجبات وغناها بالدهون والبروتينات والكربوهيدرات رغم انخفـاض عـددها    

  سلبي للصيام على صحة وجود اثرعدم )Abolfazl et al., 2007)  ; Kiziltan et al., 2005  دراساتأثبتت
 الصائمات الحوامل مقارنـة مـع   أوزانالنساء الحوامل بل على العكس من ذلك ثبت وجود زيادة معنوية في           

 أكثر وا صائمات خالل رمضان كان    أمهات المولودين من    األطفال أوزان وان   امل غير الصائمات،  أوزان الحو 
 ,.Abolfazl et al) غيـر صـائمات   أمهاتدين من  المولواألطفالغرام مقارنة مع  100 -70  بحدودوزنا

   سـلبي  تـأثير وجـود    عدم(Neslisah et al., 2006 ; Dikensoy et al., 2008) دراسة بينت  و،(2007
   ايجابيـا علـى مرضـى       تـأثير م  يالـص ل  إنكما اتـضح     . على نمو وتطور الجنين    لنساء الحوامل  ا لصيام
ـ     أالثنيقرحة      أعـداد   فـي  ة والـذي بـدا واضـحا مـن خـالل االنخفـاض             عشر والتهاب الزائدة الدودي

    الـسنة  أشـهر  المراكـز الـصحية خـالل شـهر رمـضان مقارنـة مـع بـاقي                  إلـى الحاالت الواردة   
)Davoodabadi et al., 2005 ; Abolfazl et al.,  2007 ; Tavakkoli et al., 2008(، فضال عن تحسن 

ـ       ) Kiziltan et al., 2005 ; Salim et al., 2007( . والكبـد لـدى الـصائم   ةملحـوظ فـي وظيفـة الكلي
ــا  ــفىكم ــسن  أض ــضان تح ــيام رم ــريري ا ص ــاتزم   اس ــى الروم ــا علــى مرض    ملحوظ

(Al-Dubeikil and Abdul-Lateef,  2003) . هذا النظام المنهجي للحياة إنوبناء على ما تقدم يمكننا القول 
 لذا أصبح محـتم     .ية للصائم بل هو أكثر عمقا     ال يمس الجوانب السلوكية والروح     يوماً 30-29والذي يستمر   

فعاليـة الجهـاز المنـاعي    ل من خالل تتبعنا  وذلكاإلنسان صحة علىصيام ال تأثيرعلينا  تسليط الضوء على  
  .لجسم الصائم على مدار شهر رمضان

  

  المواد وطرائق العمل
  :العينات

جامعة الموصـل وبعـض    / حياة   قسم علوم ال   بيسمنت من   األصحاء من المتطوعين    24شملت الدراسة   
 من الذين أتموا صـيام  ،سنة 45-23 تراوحت بين و بأعمار  ،إناث 9 ذكرا و  15 وبواقع   ، المجاورة له  األقسام

 12 من الدم الوريدي للمتطوعين في الـساعة  3سم5هـ ، إذ تم أخذ 1429الموافق  2008 عام  شهر رمضان 
الـدم مـن     عينات   تجمع .ن لم يتموا صيامهم توخيا للدقة      عينات المتطوعين الذي    الدراسة استبعدتقد  وظهراً  

 المرحلـة   ،)كعينـة سـيطرة   (صيام  ال ب البدء قبل   األولى المرحلة   ،بواقع ثالثة مراحل  والمجموعة قيد الدراسة    
ولتحضير المصل عـرض     . من الصيام  يوماً 29 والمرحلة الثالثة بعد     ، من الصيام  يوماً 15  بعد مرور  الثانية
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 دقيقة وباستخدام جهاز الطرد المركزي من       15 دورة في الدقيقة ولمدة      3000لمركزي بسرعة   الدم للطرد ا  
  . االختباراتإجراء حفظها لحين تم صغيرة وأنابيبفصل المصل ووزع على .  هندي المنشأREMIنوع 

  :االختبارات
 مـن   يومـاً  15  بعد مرور  ، للمتمم في مصول المتطوعين قبل البدء بالصيام       C3تم قياس مستوى الجزء      -1

 ،Complement Component C3 Turbidimetry وبإتبـاع طريقـة   ، من الـصيام يوماً 29الصيام  وبعد 
  وحسب طريقة العمـل المرفقـة   Biosystems المجهزة من قبل شركة COD:31084باستخدام عدة الفحص   

   .مع عدة الفحص
 مـن الـصيام    يوماً 15 بعد ،بالصيام للمتمم في مصول المتطوعين قبل البدء     C4تم قياس مستوى الجزء      - 2

 باستخدام عدة ،Complement Component C4 Turbidimetry من الصيام و بإتباع  طريقة يوماً 29وبعد 
 وحسب طريقة العمـل المرفقـة مـع عـدة     Biosystems المجهزة من قبل شركة COD: 31085الفحص  
  .الفحص

 في مصول المتطوعين ومقارنتـه  لألغنامالدم الحمر  من كريات % 50فعالية المصل الحالة لـ     تم قياس     - 3
 .)Hudson and  Hay , 1980(في المراحل الثالثة وحسب طريقة 

 من الـصيام و بعـد    يوماً 15 في مصول المتطوعين بعد مرور       Mgتم قياس تركيز عنصر المغنيسيوم        - 4
 وباستخدام Magnesium Calmagite  حسب الطريقة ، من الصيام ومقارنته مع تركيزه قبل الصياميوماً 29

 وباتباع طريقة العمل المرفقـة مـع عـدة    Biosystemsالمجهزة من قبل شركة     COD:11512عدة الفحص   
  .الفحص

 في مصول المتطوعين بعـد مـرور   Ca وعنصر الكالسيوم Kتم قياس تركيز كل من عنصر البوتاسيوم    - 5
 Fernandoz)   حسب طريقة،مع مستواه قبل الصيام من الصيام ومقارنته يوماً 29 من الصيام و بعد يوماً 15

and Khan, 1971)  وباستخدام جهاز امتصاص الطيف الذريAtomic Absorption المجهز من قبل شركة 
Pye Unicam ،جامعة الموصل /كلية العلوم/ ي قسم علوم الحياة  الموجود في مختبر البحوث ف.  

وعدت النتـائج   ) P> 0.001( وتم تثبيت مستوى المعنوية       دنكن اختبارتم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام       - 6
 . P≥ 0.05معنوية عند مستوى

  النتائج والمناقشة
 البوتاسيوم في مـصول      عنصر وجود زيادة معنوية في مستوى     )1(تشيرالنتائج الموضحة في الشكل       

 في حين لـم تـسجل       ،لصوم من الصيام مقارنة مع مستواه في مصولهم قبل البدء با          يوماً 15 المتطوعين بعد 
 مقارنة مع مستواه في المصل قبـل البـدء           من الصيام    يوماً 29 في مستواه بعد     الدراسة وجود فرق معنوي   

 ، قـد تكـون     مل 100/  ملغم  22-14 الطبيعية   الحدودبالرغم من بقاء جميع هذه المستويات ضمن        . بالصوم
   . عن الـصيام ناتجةال ناتجة عن حالة الجفاف الصيام  منيوماً 15 بعد  في مستوى البوتاسيوم المسجلةالزيادة
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    للمـصل   البيولوجيـة زيـادة العديـد مـن المكونـات           عـن الـصيام فـي      الناشـئ  يساهم الجفـاف       إذ
)Fedail et al., 1982 ; Ramadan et al., 1999 ; Leiper et al., 2003( أكثـر  كون هذه الزيادةت، وعادة 

  مرتفعــةال الحــرارة وطــأة فــي ظــروف شــاقة وتحــت وضــوحا لــدى الــصائمين الــذين يعملــون
(Schmahl and Metzler, 1991). من يوماً 29مرور بعد طبيعي ال الى مستواهعودة عنصر البوتاسيومان و 

  .(Cheah et al., 1990)م و الصمع حالة مس الجتكيف دليل على الصيام 
ة في مستوى عنـصر المغنيـسيوم فـي          إلى عدم وجود فروقات معنوي     )2(تشير النتائج الموضحة في الشكل    

. مقارنة مع مستواه في مصولهم قبل البـدء بالـصيام    من الصيام  يوماً 29 و 15مصول المتطوعين بعد مرور   
 من الـصيام    يوماً 15في حين اظهرعنصر الكالسيوم انخفاض معنوي في مستواه في مصول المتطوعين بعد             

كما لم تسجل الدراسة وجود فرق معنوي في مستواه بعـد     . مقارنة مع مستواه في مصولهم  قبل البدء بالصوم        
  ).3(كلش من الصيام وكما موضح في اليوماً 15 من الصيام عن مستواه في مصولهم قبل البدء وبعديوماً 29

تلعب العناصر دور أساسي في تنظيم الفعاليات الحيوية للجسم إذ تساهم ايونات المغنيسيوم والكالـسيوم فـي                 
عيل المتمم عبر المسار الكالسيكي، إال أن تفعيل المتمم عبر المسار البديل يحتاج إلـى ايونـات                 تنظيم آلية تف  

  وان الزيادة فـي مـستوى الكالـسيوم تعمـل علـى غلـق المـسار الكالسـيكي للمـتمم                   . المغنيسيوم فقط 
(Snyderman et al., 1975)، ناعيـة   اثر واضح علـى االسـتجابة الم   لهولكن نقص المغنيسيوم في المصل

 إن تكرار اإلصابة بخميـرة  (Spacek et al., 2005)أوضحت دراسة إذ  ،(Bussiere et al., 2003)للجسم 
Candida) RVC(Recurrent Vulva vaginal Candidosis   كانت مرتبطة بالنقص في ايونات الكالـسيوم 

الصيام  دليل نجاح الجسم فـي   من يوماً 29وان عودة العناصر الى مستواها الطبيعي بعد مرور  . والمغنيسيوم
 عدم وجود فروقـات   )4(تشير النتائج الموضحة في الشكل . (Cheah et al., 1990)التكيف مع حالة الصوم 

 من المتمم في مصول المتطوعين خالل الصيام مقارنة مع مستواه في مـصولهم قبـل       C3في مستوى الجزء    
 مـن الـصيام     يوماً 29رتفاعا معنويا في مستواه بعد       من المتمم ا   C4في حين اظهر مستوى الجزء      . الصيام
  . )5( من الصيام و كما موضح في الشكل يوماً 15وبعد 

يلعب المتمم دورا هاما في توجيه دفاعات المضيف ضد اإلصابات الجرثومية وفي تنشيط الحالـة االلتهابيـة                 
، الجذب الكيماوي و تنشيط )opsonization(، ويعد مسؤول عن االشتهاء (Jaskowski et al.,1999)للجسم 

ان الزيـادة فـي   ). Male et al., 2006 ; Seppanen et al.,2006(الخاليا البلعمية والقتل المباشر للجراثيم 
مستويات مكونات المتمم غالبا ما تكون مرتبطة باالصابات الجرثومية او استجابة لوجود حالة التهابيـة فـي                 

اذ يعـد  . ع  مستوى بروتينات المتمم في مصل الصائم بـسبب الجفـاف  وقد يرتف. (Jamshid, 2006)الجسم 
للمـصل ومنهـا     الجفاف الناجم عن الصيام عامل مؤثرا في رفع مستويات  العديد من المكونات البايوكيماوية

) Ramadan et al., 1995; Ramadan et al., 1999; Gutierrez et al., 2001(بروتينـات المـصل   
  .(Schmahl and Metzler,1991)مين الذين يعملون في ظروف شاقة وحرارة مرتفعة وخصوصا لدى الصائ
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  حسب اختبار دنكن 0.01 المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
  

  مستوى عنصر البوتاسيوم في مصول المتطوعين قبل و خالل صيام شهر رمضان : 1الشكل 
    

  
  

 
  

  حسب اختبار دنكن0.01   المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
  

  مستوى عنصر المغنيسيوم في مصول المتطوعين قبل و خالل صيام شهر رمضان : 2الشكل  

صل
   مستوى البوتایسوم في الم

مستوى ال
مغنیسیوم

صل
 في الم

  

B 
A 

B 

A 

A 

A 
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  يوم29بعد   يوم15بعد 
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   اختبار دنكنحسب0.01   المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
  

  مستوى عنصر الكالسيوم في مصول المتطوعين قبل و خالل صيام شهر رمضان : 3الشكل 
  

     

 
  

  حسب اختبار دنكن 0.01   المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
   

   صيام شهر رمضان من المتمم في مصول المتطوعين قبل و خاللC3مستوى الجزء  : 4الشكل 
  

صل 
C في الم

m مستوى  3 
g/dl 

مستوى 
الكالسیوم

صل
 في الم

 m
g/d

l 

A 

B 

AB

A 

A 
A 

 وم ي15بعد   يوم29بعد 
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   حسب اختبار دنكن0.01   المعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
  

   من المتمم في مصول المتطوعين قبل و خالل صيام شهر رمضانC4مستوى الجزء  : 5الشكل 
  

    

  
  

  .حسب اختبار دنكن0.01    مستوى احتماليةالمعدالت ذات الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند
  

    من كريات الدم الحمر لألغنام% 50 كمية المصل الالزم لتحليل   :6الشكل 

صل الالزم لتحلیل 
كمیة الم

50
 %

ت الدم الحمر لألغنام
من كریا

 
  

صل 
C في الم

m مستوى  4
g/dl 

B B 

A 

B 

A 

  يوم15بعد   يوم29بعد 

  يوم29بعد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


56 .............دراسة الفعالية المناعية للمتمم في مصول

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   C4وC3 في حين أشارت العديد من الدراسات إلـى عـدم  وجـود فروقـات معنويـة  فـي مـستويات        
ــدات ال  ــاقي المعق ــستويات ب ــي م ــةوف ــصائمين،                              مناعي ــدى ال ــة ل ــا العدل ــة الخالي ــي فعالي  وف

ــحاء         ــصائمين األص ــاعي لل ــاز المن ــة الجه ــى فعالي ــلبي عل ــر س ــصيام اث ــيس لل   وان ل
)Sakr , 1975 ; Allen and Pruitt, 1982 ; Maliji et al., 2006 ; Latifynia et al., 2008 .( إن التفاوت

طبيعة السلوكية والمعاشية للمجتمع     الات التي تناولت موضوع الصيام قد يعود إلى التنوع في           في نتائج الدراس  
فضال عن طبيعة المناخ والفصل الذي حل فيه شهر رمضان حيث أن لدرجات الحرارة المرتفعة اثر كبير في                  

  . تفاوت النتائج المسجلة
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في كمية المصل الالزمـة إلحـداث        وجود انخفاض معنوي    ) 6(تشير النتائج الموضحة قي الشكل        
حيـث إن كميـة  المـصل    .  لألرانـب   IgGمن كريات الدم الحمر لألغنام  والمحفزة بـ         % 50التحلل لـ   

 من الصيام كانت أكثر فعالية  في تحليل كريات الـدم الحمـر لألغنـام                 يوماً 29المأخوذة من الصائمين بعد     
مـن  % 50ا من خالل انخفاض كمية المصل الالزمة لتحلـل          مقارنة بمصولهم  قبل الصيام، وهذا بدا واضح       

إن التحري عن قدرة المتمم في تحديد خاليا الهدف واستمرار فعاليته إلى نهاية السلسلة تقاس               . الكريات الحمر 
 والتي في الغالب تتمثـل بكميـة        )CH50(من كريات الدم الحمر     % 50من خالل تحديد قدرة المصل لتحليل       

 لألرانـب    IgGمن كريات الدم الحمـر لألغنـام والمحفـزة بــ            % 50المصل الالزمة إلحداث تحلل في      
)Ahmed and Peter, 1995 .( يشير معدل)CH50(الطبيعي إلى إن مكونات المتمم من C1الى C9 موجودة 

ــل ل    ــدم التحل ــة، وان ع ــستويات الطبيعي ــمن الم ــي ض ــصل ه ــي الم ــر  ف ــدم الحم ــات ال   كري
   )CH50(يدل على وجود نقص في واحد أو أكثر مـن بروتينـات المـتمم، وان االنخفـاض فـي فعاليـة                      

  يشير إلى وجود نقص أو ارتفاع فـي احـد بروتينـات المـتمم علـى حـساب بـاقي مكونـات المـتمم                        
(Hebert et al., 1991; Whaley et al., 1993 ; Jaskowski et al., 1999).  

   تـسجيل فروقـات معنويـة فـي االسـتجابة المناعيـة خـالل الـصيام                إلىالعديد من الدراسات     أشارت
(Allen and Pruitt, 1982 ; Gustaviani et al., 2004) . أخــرىفــي حــين توصــلت دراســات   

   لـدى الـصائمين مقارنـة مـع غيـر الـصائمين             )CH50( عدم وجود فروقات معنوية  فـي نـسبة           إلى
ــاليو ــصائمين تــأثير عــدم وجــود إلــى بالت ــى فعاليــة الجهــاز المنــاعي لل   األصــحاء ســلبي عل

(Maliji et al., 2006 ; Latifynia et al., 2007 ; Latifynia et al., 2008) .   وقد يعزى االنخفـاض فـي
 مقارنـة مـع     لألغناممن كريات الدم الحمر     % 50 تحلل   ت من الصيام و التي احدث     يوماً 29كمية المصل بعد  
 زيادة بروتينات المصل بسبب حالة الجفاف الناتجة عن فقد الـسوائل خـالل الـصيام       إلى ،امكميته قبل الصي  

Gutiérrez et al., 2001 ; Azizi ,2002) (.  
كريات   من %50التحلل لـ    إلحداث الالزمةوجود عالقة عكسية بين كمية المصل         الدراسة أوضحت  

  ، من المتمم  في مصول الصائمينC4م والجزء ومستوى كل من عنصر المغنيسيو ،(CH50) لألغنامالدم 
 وبعالقـة   الكالسيوم من المتمم  بعالقة عكسية مع مستوى عنصر          C3 ارتباط مستوى الجزء     أيضا أظهرت و

 بعالقـة عكـسية مـع مـستوى     مستوى الكالسيوم وارتبط ،طردية مع مستوى عنصر البوتاسيوم في المصل     
ات المغنيسيوم في المصل اثر واضح على االستجابة المناعيـة           لنقص ايون  إن .عنصر البوتاسيوم في المصل   

 والتي زيادتها لها دور ايجـابي فـي تنـشيط االسـتجابة      C3للجسم وغالبا ما يترافق معه زيادة في مستوى         
 بالنقص الحاصل في ايونات المغنيـسيوم       ترتبط النقص في فعالية المتمم لم       إنو ،المناعية خالل الطور الحاد   

 تأثير ليس للصيام أي أنومن ما تقدم يتضح لنا . (Bussière et al., 2003)حيوانات المختبرية في مصول ال
 بل على العكس من ذلك فان الصيام قد يتـسبب بإحـداث             األصحاءسلبي على فعالية الجهاز المناعي لجسم         
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ل  والذي من خاللـه    ايجابي  في زيادة مستويات بروتينات المص       تأثيرحالة جفاف نسبي والتي قد تكون ذات        
شَهر (( :هو كالم اهللا عز وجل     وخير ما نختم به    . السليم اإلنسانسوف تضفي شيء من االيجابية على صحة        

ـ                 فَلْي رالشَّه ِمنْكُم شَِهد نقَاِن فَمالْفُرى ودالْه نَاٍت ِمنيبى ِللنَّاِس وده َآنالَِّذي ُأنِْزَل ِفيِه الْقُر انضمر   ـنمو همص
كَان مِريضا َأو علَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن َأياٍم ُأخَر يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر وِلتُكِْملُوا الِْعدةَ وِلتُكَبـروا                     

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع 185 (سورة البقرة ))اللَّه(.  
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